
Ny ilvárrtartás i szám:226 6

Központi - ltözalkalnrazottak

Törzsszánr: 3 l5386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS

Brrdapest

Létszám, l<ereset és egyéb mrrnkajövedelern

Tcljesítctt munkaórák száml, órrr

Teljes rnunkaidóben lbgIaliioztalott í'izikarak 1eljcsitett nlunkaórái (bcIeertve a lúlórákiit ls.)

Tel.1es nunkaiclóben lbgjalkoztatott szellcrnie]i nlLtn]iaórái (belee,1\,e a túlórákot is)

Nenr teljes nrunkliriőbcn, tie munkaszerzőr:iés szerint legaliibb 6{"r nlullkaórit tcljesltcsér e
teljcsitetr rnunliaórái (belcertve a túlórákat is)

Mun]iaszerzórlés szerjnt lra,i átlagba,' 60 nlLrn]iaóráná] rövidebb munkattlóberl
mLrnltliórár (beleórtve a túlórákat is)

EbbóI:'l'ei.jesitett túlórák sziima össZesell

Hbből: Kozibglall(oztatottak által teljesiteit nLln]taórák szt!nra (LreJeérlve a túlórákat js)

I-Iavi munliaiigyi jelentés

20l8l0 .hónap

Adószárn: 153l5386

KARDtoLÓGIAl INTEZET

KésztiIt: 20l8.1l.t2.

7i 543

lr4egnevezés

AtIagos
álionrányi
létszánr

fő

M unl<aviszony bó l

származó
összes l<ereset

l000 Ft

Egl,éb nlunl<a
jövedelem

l 000 Ft
a b c

'I'c1.1es munJ<aidős í-rzikai 14 19 ,l97 938

Teljes nrunkaiclós szellemi 4+ó 2l0663 4 002

Ncm tel;cs ntLttrkairltjs (lr3vj atl,
Iegalább 60 munkaóra) íizikai 6 597

Nenr teljcs munkaiclős (havi át]
legalább 60 nrunkaóra) szellcrli (i6 l6 l55 386

}tavl átI. 60 rnrrnkaórárrál roviclebb
mLrnkaiclőben íbglalkoztalottalt 9 l 229 8

812Egyéb, állomán1,,ba nem 1ürtozó]( J J/ )

Osszesen: 60l 25l 5 l:l 6 169

Elrből 25 éV írlattl és 55 év l'elctti l18

Ebből
Ktlzibglai-
ltoztatott

- teljes nrurrkaiclós íizikai 0 0 0

- telles muniiaidós szellenti 0 0 i)

- nenr te ljes munliaiclós
tlzikai 0 C) 0

- nen] teljes munkaidős
sze] lent i

0 0 0

havonta 60 lnr-inkaóránál
róvidebb nlunkaidóbcn
íbgla] koztatolt

0 0

()

0

0i
l

Ebből kiillöldi (ncnl magyar ál lanrpolgárságú)
munj<aviil]aió]t 0

Munkajogi létszám, fő

lvlunkajogl létszárn a lrónap utoJsó nap.ján (fö)

kótel czettck



Ny i lvántartas i szám:226 6

Törzsszánl: 3 l 5386

COTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS

fIavi rrrtrnliaiigyi jclentós

20l 8 l0 .hónap

Adószám: l53 l5386

l(A I{DIot,ÓGlA1 INTÉZET

Késziilt: 20t8"li"l2,

J ogviszonyol< összesetl

Létszánr, keresct és egyéb ntunlirrjöveclelenr

'leljes nunl<ardőben ibglalkoztatott t'izikaiak teljesiteü munltaorlt (belccítv!- l tLrtorlIlt js i

Teljes munkaidőberr loglalkoztatott szeilemiek mLrnkaórái 1bele.'rlr,e l ti,Iorlt.ot ,sl

Nen teljes murrkaiclőben, ile munkaszerzóclés szerint legalább ó0 ItrLtnklúrl tcllcsrtesere
teljcsített nrunkaórái (beleertve a túlóráIiat is)

N{Lrnkaszerzór.lés szeritlt havi átlagban 60 munkatirlinál roviciebh int,nkli.lut ell
niunkaórái (belcertve a túltjrájiat is)

](ótcleZelte],

tb g l al 1(OZlatottak lc ]. j e S 11ett

] 71543]

]]
I t zz+l

-]

406

3 329

0

Ebból] Teljesitett túlórák száma összesell

Ebből: KÖzÍbglalkoztatottali által tcljesitett niun]<aórá]< sZáma összesen (lrcIeértve a túIólákat lS)

Munkajogi létszám, fő

Megrrevezés

Átlagos
állomárryi
létszirni

fő

trrrl<aviszonv ból
származó

összcs kercsct
l000 Ft

)gyéb rntrnka
jövedelern

l 000 Ft

a b c
Tel_jcs nrunkaiil(ls l-izil<ai 74 19 197 9]8

Teljes nrtrnl<airJős szelleni ++o 210 663 4 002

z)

-;;

8

8l2

6 169

0

0

0

Nenl teljes munkaidós (ltavi átl.
legalább 60 nrunliaóra) fizikai 6 597

Neln le]jcs nrunt<aidc;iliiavútl.
Icgllubb ó0 nltll]l(aóra) szuIlcn] j 66 l6 l55

l layt átl, 60 munkaóránál rövrclebb
munkaiclőben lbglaIkoztatottlk 9 I 22q

Egvéb, állományba nOm lartozók ]l933

összesen: 60l 26() 07 4

Ebbő] 25 éV alattl és 55 óv leletti l18

ELrböl
Köztbglal-
koztatott

-teljes nrunltarilős frzil<ai 0 0

-teljes nrLlIl(aidós szcilemt 0 0

nerrr teljes munliaidős lizikai 0 0

- nem tt,l_je5 InLtttliltJűs szcl]etttt
0 0

- hav<lnta 60 nlurrkaóránó]
rciviciebb munkaiclóben
lbglal](oZtatOtt 0 0

0
]bból küllöldi (nem nlagyar állanpolgáisligú)
ltunkavál la] ók 0

Telje§ített munkaórálr száma, óra

Munkaj<rgi letszánr a hónap urolsó nallján (lÓ)

.]

0

0


